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İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimarlık Bölümü 

MIM 484 – Uygulama Projesi, 14276  
Ders Programı | 2020-2021 Güz Yarıyılı  
 

Dersin Günü ve Saati: Salı 13:30 – 17:29 

                                    Cuma  08:30 – 12:29 

 Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. ELÇİN FİLİZ TAŞ 

Derslik:  e-posta: tase@itu.edu.tr 

Dersin Kredisi: 5 / (2 + 6) Ofis no: 

Dersin Web Sayfası: https://darch.itu.edu.tr/studyolar/  

Dersin Asistanı: Araş. Gör. MURAT AYDIN 

e-posta: aydinmurat12@itu.edu.tr 

Ofis no: 

 

Proje Konusunun Tanımı 

Yapılacak Tasarımın Konusu 

Bu yarıyıl ele alınacak olan konu, işlevsel gerekleri aşağıda verilmiş olan bir konutun uygulama projesinin geliştirilmesidir. Söz 
konusu konut; verilmiş olan bir parsel üzerinde tek aile evi olarak tasarlanacak ve bahçe düzenlemesi yapılacaktır. 

 Tek Aile Evi İçin İşlevsel Gerekler 
o Bodrum Kat 

Hobi mekanları, tesisat ile ilgili mekanlar veya bölümler, sığınak, depo, WC. 
o Zemin Kat 

Giriş ve giriş holü, mutfak, WC, oturma ve yemek yeme mekanları, bir oda, açık teras. 
o Birinci Kat 

Yatak odaları, banyo veya banyolar, balkon. 

Yapıların taşıyıcı strüktürü, yerinde dökme betonarme iskelet sistem olacaktır. Taşıyıcı sistemin tasarımında en son ''Deprem 
Yönetmeliği'' esas alınacaktır. Yapıların tasarımında, ''İstanbul İli İmar Yönetmeliği'', ''Isı Korunumu Yönetmeliği'', ''Yangın 
Yönetmeliği'' ve yapma çevrenin oluşturulmasında uyulması gereken diğer yönetmelik ve tüzükler elde edilecek ve bunlara 
mutlaka uyulacaktır. 

Dersin Amaçları 

Uygulama projesi dersinin amaçları, 

 Ön proje ve kesin proje ile birlikte uygulama projesinin aşamalarının tanımlanması, 

 Söz konusu aşamaların gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi, 

 Bir tasarım problemi ile ilgili olarak, değişik mimarlık disiplinleri açısından varılacak çözümlerin uygulama projesinde nasıl 
bütünleştirileceğinin araştırılması, 

 Öğrencinin güncel yapı malzemeleri ve günümüzde kullanılan yapım teknolojileri ile uyumlu yapı alt sistemlerini tasarlama 
ve belli bir konuda düzenli bir uygulama projesi hazırlama becerisini kazanmasıdır. 

Dersin İçeriği 

Uygulama projesi dersinin içeriği genel olarak, 

 Ön proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında, mekânsal düzenleme ve taşıyıcı sistem açısından alternatiflerin 
araştırılması ve karşılaştırılması, 

 Yapı malzemesi ve yapı bileşenleri ile yapım teknolojileri açısından tasarımın irdelenmesi, 

 Tasarımın yapılabilirliğinin Türkiye’de geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü 
yönetmeliği gibi) göre oluşturulması, 

 Yapı alt sistemleriyle ilgili taşıyıcı sistem, ısıtma ve havalandırma sistemi, sıhhi tesisat, sistemi, mekanik ve elektrik 
donatım sistemlerinin ortaya konan tasarım ile bütünleştirilmesi, 

 Her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesi) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin T.C. 
Bayındırlık Bakanlığı ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenen proje düzenleme esaslarına uygun olarak 
hazırlatılmasıdır. 

Proje Stüdyosunun Yapısı ve Planı  

Haftalık Program 

HAFTA TARİH KONU 

1 
20.10.2020 Salı Giriş 

2310.2020 Cuma Ön Proje Çalışması 

2 
27.10.2020 Salı Ön Proje Çalışması 

30.10.2020 Cuma Ön Proje Çalışması 

3 03.11.2020 Salı Ön Proje Çalışması 
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06.11.2020 Cuma Ön Proje Çalışması 

4 
10.11.2020 Salı Ön Proje Çalışması 

13.11.2020 Cuma Kesin Proje Çalışması (Taşıyıcı Sistem) 

5 
17.11.2020 Salı Kesin Proje Çalışması (Taşıyıcı Sistem) 

20.11.2020 Cuma Kesin Proje Çalışması (Taşıyıcı Sistem) 

6 
24.11.2020 Salı Isıtma Sistemine İlişkin Kararların Verilmesi 

27.11.2020 Cuma Isıtma Sistemine İlişkin Kararların Verilmesi 

7 
01.12.2020 Salı Sıhhi Tesisat Sistemine İlişkin Kararların Verilmesi 

04.12.2020 Cuma Sıhhi Tesisat Sistemine İlişkin Kararların Verilmesi 

8 
08.12.2020 Salı Aydınlatma Sistemine İlişkin Kararların Verilmesi 

11.12.2020 Cuma Aydınlatma Sistemine İlişkin Kararların Verilmesi 

9 
15.12.2020 Salı Tüm Alt Sistemlerin Entegrasyonu 

18.12.2020 Cuma Tüm Alt Sistemlerin Entegrasyonu 

10 
22.12.2020 Salı Kesin projenin teslim edilmesi  

25.12.2020 Cuma Sistem Detayı  

11 
29.12.2020 Salı Sistem Detayı  

01.01.2021 Cuma TATİL 

12 
05.01.2021 Salı Islak Hacimler  

08.01.2021 Cuma Islak Hacimler  

13 
12.01.2021 Salı Merdivenler  

15.01.2021 Cuma Merdivenler  

14 
19.01.2021 Salı Detay çalışmaları  

2.01.2021 Cuma Detay çalışmaları  

 

Proje Stüdyosu Değerlendirme Kriterleri 

Yıl Sonu Sınavına Girme Koşulları 

 Derslerin en az % 80’ine devam etmiş olmak, 

 Tüm yarıyıl içi proje ve araştırma raporu teslimlerini istenen düzeyde ve düzende teslim etmiş olmak. 

Yıl Sonu Başarı Koşulu 

 Yarıyıl içi proje ve araştırma raporu teslimleri, yarıyıl içi derslere devam ve yarıyıl sonu proje teslim notu ortalamasının 
“F”in üzerinde olması. 

Yıl Sonu Başarı Notunun Hesaplanması 

 Yarıyıl içi not ortalamasının hesaplanması 

Yarıyıl içi proje ve araştırma raporu teslimleri : % 60 

Derse devam    : % 40 

Toplam    : % 100 

 Yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanması 

Yarıyıl içi not ortalaması   : % 40 

Yarıyıl sonu proje teslim notu  : % 60 

Toplam    : % 100 

İstenenler 

 Uygulama Projesi ile İlgili Çizimler (1/50) 
o Yerleşim (Vaziyet) Planı (1/200) 

Projenin yer aldığı arsayı, mevcut komşu bina ve yolları ile birlikte, projenin şematik çatı planını ve çatı eğimlerini 
göstermelidir. Yapının çatısına ve zemine yerleştirilmiş olan her tür servis ekipmanı ile, (su, elektrik, doğal gaz gibi) 
alt sistemlere ait yapı – arazi ilişkisi yerleşim planında gösterilmelidir. Aynı paftada mevcut doğal ve tasarlanmış 
araziyi ifade eden kesit veya kesitler ile, yönlendirme oku ve yeterli sayıda kot ve ölçü bulunmalıdır. 

o Planlar 
Yapının temel planı ile, birbirinden farklı her bir kat döşemesinin tavan kalıp planları (kalıp resmi) ayrı ayrı çizilecektir. 
Planlar üzerinde yapı ile ilgili tüm elemanlar adlandırılacak ve boyutları ile gösterilecektir. Taşıyıcı sistem aksları, 
yeterli sayıda ölçü çizgileri ve kotlar tüm planlarda bulunacaktır. Ahşap asma veya oturtma / beşik çatılara ait 
konstrüksiyon planında, çatı makasların yerleri, tüm çatı elemanı adları ve yeterli miktarda ölçü verilmelidir. 
Betonarme teras çatılarda ise, çatı eğimlerine ait bilgiler, yeterli miktarda ölçü verilecek ve kotlandırma yapılacaktır. 

o Kat Planları 
Bodrum kat (varsa), giriş katı (zemin kat), 1.kat ve varsa diğer katlara ait birbirinden farklı tüm kat planları çizilmelidir. 
Planlarda her mekândan en az iki ölçü çizgisi geçecek şekilde, gerekli tüm iç ve dış ölçüler ve zemin kotları 
verilecektir. Mekân ad ve numaraları, taşıyıcı sistem aksları, arsa ile yapı ilişkisi belirtilecektir. 

o Kesitler 
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Yapının bütünlüğünü ifade edecek şekilde, birisi mevcut merdivenden geçen enine ve boyuna tüm yapıyı kat eden en 
az iki kesit çizilmelidir. Kesitlerde birbirinden farklı tüm kat yükseklikleri ve kotlar belirtilecektir. İç görünüşler tam 
olarak çizilecektir. 

o Görünüşler 
Yapının bütünlüğünü ifade edecek şekilde, tüm dış görünüşler çizilmelidir. Taşıyıcı sistemin cephedeki izleri, pencere 
ve kapı açılış yönleri ve numaraları ile tüm kotlar belirtilecektir. 

 Diğer Çizimler ve Detaylar (1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/1) 
o Alt Sistemleri Gösteren Çizimler (1/50) 

Yapının ısıtma (varsa havalandırma), sıcak ve soğuk temiz su ve pis su tesisatı, aydınlatma düzenine ilişkin tasarım 
sırasında verilen kararları yansıtan planlardır. 

o Islak Hacimler (1/20) 
Yapıda yer alan mutfak, banyo ve WC gibi ıslak hacimler, söz konusu hacimleri en iyi şekilde tanımlayan bir plan ve 
en az iki kesit görünüş şeklinde çizilecektir. Paftalarda yeterli miktarda ölçü verilecek ve kotlandırma yapılacaktır. 
Ayrıca, söz konusu hacimlere ait sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, ısıtma ve havalandırma tesisatı bilgileri de paftaların 
üzerinde yer alacaktır. Kullanılan armatürler ve sabit donanım ve dolaplar adlandırılacak ölçüleri verilecektir. 

o Merdivenler (1/10 ve 1/5) 
Yapının düşey sirkülasyonunu sağlayan birbirinden farklı tüm kat merdivenleri ayrı ayrı çizilecektir. Ölçüler, basamak 
ve rıht hesaplamaları ve bilgileri mutlaka merdiven paftalarında bulunacaktır. 

o Sistem Plan, Kesit ve Görünüşleri (1/20) 
Yapıyı gerek taşıyıcı sistem gerekse diğer sistemler açısından en iyi şekilde tanımlayan bir bölümden geçen plan, 
kesit ve görünüş şeklinde çizilecektir. Sistem kesitini daha iyi açıklamak için kısmi detaylara aynı pafta üzerinde yer 
verilebilir. 

o Detaylar 
Projede belirtilmesi gereken ve özel üretim kalemleri içeren özel detaylar varsa, söz konusu birleşim noktalarına ait 
detaylar mutlaka çizilecektir.  

o Mahal Listesi 
Mahal listesi genel anlamda, yapıda kullanılan duvar, döşeme ve tavan kaplama malzemeleri ile, tüm mekanların no 
ve ad, alan ve çevre bilgilerinin, mekanlarda kullanılan pencere ve kapı numaralarının ve 1/10 şematik 
görünümlerinin, A3 boyutlu bir kâğıt üzerinde tablo şeklinde verildiği listedir. 

Sunum Biçimleri 

 Proje Sunumu 
Tüm çizimler aynı boyutlara sahip beyaz kâğıt üzerinde proje teslim gününde teslim edilecektir. Tüm paftalar aynı boyutta 
ve düzende olacaktır. Paftalar numaralandırılacak ve her paftada antet bulunacaktır. Bilgisayar destekli tasarım ve çizim 
(CAD) yazılımları kullanılarak çizim ve teslim yapılabilir. Bu şekilde çizilmiş projeler, ayrıca USB veya CD üzerinde de 
mutlaka teslim edilecektir. 

Başarı Koşulları 

Yarıyıl içerisinde programda belirtilmiş olan tarihlerde, kesin projelerin ara teslimler şeklinde mutlaka sunulması gerekmektedir. 
Yarıyıl içi proje teslimlerinin zamanında, istenen içerik ve kalitede yapılması çok önemlidir. Unutmayın ki, zamanında 
yapacağınız proje teslimleri, hem yıl içi ders programını izlemenizi kolaylaştıracak hem de projenizi zamanında teslim etmek 
üzere hazırlamanıza yardımcı olacaktır. 


